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PRIPREMITE OSMJEH ZA SJEĆANJE? DAKLE, SPREMNI STE!? 

U rukama držite sjećanje za jednu školsku godinu, protegnutu od rujna 2015. do 

lipnja 2016. Već u planiranju rada tijekom rujna otkrili smo da će ova školska godina 

biti posebna. Čitava godina obilježena je u duhu proslave jubilarnog 55. rođendana 

naše škole. 

Pod vodstvom 30 učitelja, 2 stručna suradnika, ravnateljem, pripravnicom, 

asistenticom u nastavi i ostalih 11 administrativno- tehničkih djelatnika, veliki broj 

aktivnosti učinio je ovu godinu bogatijom i plodnijom za daljnji razvoj naše škole. 

Ove godine stavili smo naglasak na promicanje ekologije i uljepšavanje našeg 

školskog parka. Obilježavajući Dan planeta Zemlje i vođenjem projekata u području 

ekologije, učinili smo naš školski park mjestom u kojem učenici mogu puno toga 

naučiti, odmoriti se i uživati u ljepoti prirode.  

Bili smo u kazalištima, muzejima, parkovima prirode i na različitim terenskim 

satovima. Obilježili smo Dane kruha, Tjedan tolerancije, Božić, Uskrs, Valentinovo, 

maskenbal... 

Nismo izostavili ni školu u prirodi, školu plivanja, sportski dan kao niti razna 

natjecanja... 

Neka u ovome „fotografskom pamćenju“ bude vidljiv trag vrijednih generacija 

učenika i učitelja. Hvala im svima što su vrijedno i marljivo  surađivali i predstavili 

sebe, svoj razred, školu, mjesto i županiju. 
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S kime smo sve radili u ovoj godini? 

Popis učitelja 

Redni 
broj 

Ime i prezime Radno mjesto 

1. Julijana Balint Učiteljica razredne nastave PŠ Grabovac 

2. Marija Banović Učiteljica razredne nastave MŠ 

3. Kristina Čičak  Učiteljica razredne nastave MŠ 

4. Tamara Đapić Učiteljica razredne nastave PŠ Grabovac 

5. Ildiko Farkaš Učiteljica razredne nastave PŠ Karanac 

6. Mihaela Kikić Učiteljica razredne nastave MŠ 

7. Dunja Kufner Učiteljica razredne nastave MŠ 

8. Sofija Petrović Učiteljica razredne nastave PŠ Karanac 

9. Mirela Bazikić Učiteljica matematike 

10. Nebojša Slijepčević Učitelj matematike 

11. Kata Cindrić Učiteljica njemačkog jezika 

12. Damir Devald Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture 

13. Ružica Galamboš Učiteljica hrvatskog jezika 

14. Dragana Božić Učiteljica hrvatskog jezika- zamjena za Ružicu 
Galamboš 

15. Slavojka Petrović Učiteljica hrvatskog jezika 

16. Ljiljana Grgić Učiteljica katoličkog vjeronauka 

17. Petar Kajić Učitelj katoličkog vjeronauka 

18. Stevan Kuveždanin Učitelj pravoslavnog vjeronauka 

19.  Heidi Heil Učiteljica fizike i tehničke kulture 

20. Vedran Hozjan Učitelj povijesti i geografije 

21. Monika Samardžić Učiteljica povijesti i engleskog jezika 

22. Dubravka Kolčić Drlje Učiteljica likovne kulture 

23. Katarina Luković Učiteljica engleskog jezika 

24. Miloš Mihajlović Učitelj prirode i biologije 

25. Ljubica Musa Učiteljica njemačkog jezika 

26. Saša Musa Učitelj kemije 

27. Ivica Prgomet Učitelj informatike 

28. Vesna Puač Učiteljica njegovanja srpskog jezika i kulture 

29. Nada Vidović Učiteljica glazbene kulture 

30. Ildiko Žilinski Morić Učiteljica njegovanja mađarskog jezika i kulture 

 

 

 

 

Pripravnici- volonteri i asistenti u nastavi 

Redni 
broj 

    Ime i prezime Radno mjesto 

1.      Maja Musa Učiteljica razredne 
nastave- pripravnica 

2.    Valentina Veseli- Šovagov Asistentica u nastavi 

Ravnatelj i stručni suradnici 

Red.br. Ime i prezime Radno mjesto 

1. Ivan Prgomet                                                   Ravnatelj 

2. Ivana Ćurić                             Pedagoginja (zamjena za Andreu Poljarević) 

3. Ivana Nogalo                                                    Knjižničarka 
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Administrativno- tehničko osoblje 

Red.br. Ime i prezime Radno mjesto 

1. Marija Miličić Tajnica- zamjena za Vesnu Samardžić 

2. Mirjana Žulec Računovotkinja 

3. Ana Luković Kuharica 

4. Ana Musa Kuharica u PŠ Karanac 

5. Anđelka Deak Spremačica 

6. Eržebet Deneš Spremačica 

7. Milena Mihajlović Spremačica 

8. Nada Polančec Spremačica u PŠ Grabovac 

9. Dušan Luković Domar- ložač 

10. Aleksandar 
Luković 

Domar- ložar (zamjena za Dušana Lukovića) 

11. Ferika Proser Domar 

 

U ovoj školskoj godini škola broji 243 učenika. Primjećuje se tendencija pada broja 

djece za slijedeću školsku godinu na temelju podnesenih zahtjeva za ispisom učenika 

iz škole zbog selidbe u inozemstvo. U slijedećoj tabeli prikazan je broj učenika po 

razredima i školama. 

MATIČNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI 

Razred Broj učenika Muški Ženski 

1. 17 10 7 

2. 12 7 5 

3. 15 6 9 

4. 13 7 6 

5.a 16 8 8 

5.c 11 7 4 

6.a 19 11 8 

6.c 21 13 8 

7.a 21 11 10 

7.c 17 10 7 

8.a 11 8 3 

8.c 15 9 6 

 

PODRUČNA ŠKOLA KARANAC 
Razred Broj učenika Muški Ženski 

1. 5 3 2 

2. 8 6 2 

3. 6 5 1 

4. 6 1 5 

 

PODRUČNA ŠKOLA GRABOVAC 
Razred Broj učenika Muški Ženski 

1. 8 3 5 

2. 8 5 3 

3. 7 3 4 

4 7 2 5 
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Radili smo… 

Kao i svaku školsku godinu započeli smo s velikim pripremama. Rujan nam je bio 

prepun planova, programa i dogovora. Krenuli smo motivirani obljetnicom naše 

škole. Svaka aktivnost bila je u duhu školskog rođendana. Uložili smo puno truda 

kako bi naša škola zablistala na svoj dan. Pojedini datumi u godini dodatno su nam 

pomogli kako bi čitava godina izgledala bogatije ali i kako bi nas dodatno motivirali 

za rad. Ti dani su nam dali prostora za iskazivanje naše maštovitosti, kreativnosti ali i 

stjecanje novih spoznaja. 

Tijekom prvog polugodišta obilježili smo Dane kruha na naš tradicionalan način te 

organizirali prodajnu izložbu pekarskih proizvoda, kolača i ostalih domaćih 

proizvoda uz pomoć naših obitelji. 

 

U prosincu smo se pripremali za Božić, izrađivali smo božićne ukrase, uvježbavali 

pjesmice i igrokaze. Na kraju polugodišta obilježili smo Božić u obliku svečane 

priredbe pred našim roditeljima, rodbinom i ostalim mještanima našeg sela. Priredba 

je bila izvedena na originalan način a pratila je provedbu projekta „Volim Hrvatsku“. 

U izvedbi smo mogli vidjeti putovanje male pahuljice koja je prolazila kroz sve 

hrvatske regije te smo se na taj način približili sa životom, kulturom i bogatstvom 

hrvatskoga jezika. Također, organizirali smo Božićni sajam u selu koje je mnoge 

mještane oduševio. 
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Početkom II.polugodišta započeli smo s pripremama za karneval. U tradicionalnoj 

povorci kroz selo pokazali smo našem mjestu koliko znamo biti maštoviti, kreativni i 

originalni. Dodijelili smo nagrade najboljim, najkreativnijim maskama. Mlađi učenici 

oduševili su nas sa svojim zimskim i snježnim maskama pa smo tako mogli vidjeti 

pahuljice, pingvine, snjegoviće i drveća. Nagradu za najbolju masku kod mlađih 

učenika osvojili su naši prvašići pod vodstvom učiteljice Mihaele Kikić.  
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Stariji učenici maskirali su se u obliku Rimljana, kuhara, „smileova“, mobitela a 

pobjedničku nagradu osvojili su učenici 5.a razreda s maskama ˇKokiceˇ pod 

vodstvom razrednice Slavojke Petrović. 
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U veljači smo organizirali i pisanje ljubavnih pisama za dan zaljubljenih – 

Valentinovo. Pisma smo ubacili u ljubavni sandučić a kasnije su ih naši poštari 

proslijedili njihovim primateljima.  

Tijekom veljače i ožujka sudjelovali 

smo na brojnim županijskim 

natjecanjima iz informatike, 

povijesti, geografije, mađarskog 

jezika i tehničke kulture.Na 

natjecanju iz povijesti sudjelovale 

su učenice Biljana Vuković i 

Anastasia Bekvalac, iz geografije 

učenice Adrienn Čapo (osvojeno 

7.mjesto), Ella Šimon (osvojeno 5. mjesto), Biljana Vuković (osvojeno 12. mjesto) i 

učenik Stefan Zundanović (osvojeno 24. mjesto). 

Na natjecanju iz Info kupa sudjelovali su slijedeći učenici: Biljana Vuković, Anastasia 

Bekvalac, Luka Jokić, Noemy Živičnjak, Matej Prugovečki i Nebojša Ergarac. 

Poseban rezultat ostvarila je učenica Biljana Vuković (osvojeno 5.mjesto). 

Među mladim tehničarima našu školu predstavljale su Martina Gubić i Milica Prokić iz 

6. razreda. Na natjecanju iz mađarskog jezika naše učenice Adrienn Čapo i Lorena 

Deak osvojile su 1. mjesto u svojim kategorijama.  

Čestitamo svima na iskazanom trudu i postignutim rezultatima! 
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Sredinom drugoga polugodišta, kada se priroda zazelenila, krenuli smo u veće 

pripreme za proslavu rođendana škole. Najveće pripreme bile su tijekom 

obilježavanja Dana planeta Zemlje. Taj dan smo obilježili u obliku integrirane 

nastave. Svi učenici i učitelji naše škole sudjelovali su u organiziranim radionicama u 

kojima su istaknuli važnost očuvanja prirode  a posebice našeg školskoga parka.  

Neke od radionica održavale su se u učionicama u kojima su učenici bojali kućice za 

ptice, izrađivali nakit od 

ekološkog materijala, 

reciklirali stari papir, 

izrađivali planet od starih 

čepova dok su neke 

radionice bile u školskom 

parku u kojima su učenici 

zajedno sa svojim učiteljima 

posadili brojne sadnice, 

napravili cvjetnjake, 

sudjelovali u eko kvizovima 

i sportskim aktivnostima. 
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Od toga dana našškolski vrt krase nove biljke poput trešnje, Judinog drveta, 

glicinije, mušmule i mnoge druge. Sve te brojne sadnice su bile pokloni našoj dragoj 

školi za njezin 55. rođendan. 
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U lipnju smo dočekali taj dan- rođendan škole. Sav trud tijekom godine pokazali smo 

našim roditeljima, rodbini i ostalim mještanima našega sela. 

Mnoštvo novih sadnica, cvijeća, uređenih klupica, info pultova su naši pokloni za ovaj 

dan. Okruženi našim posađenim biljkama, 

uživamo u ljepoti našeg školskog parka a i 

uljepšavamo izgled naše škole.  

 

Uredili smo 

školu za 

slijedeće 

generacije kako bi mogli jednako uživati u njoj kao i mi 

ali i dali primjer svima kako treba njegovati i čuvati našu 

školu. 

U školskom dvorištu organizirali smo svečanu priredbu kako bi prisutni bili okruženi 

našim marljivim radom. Raznim pjesmama, igrokazima, plesom, modnim revijama 

čestitali smo našoj školi 55. rođendan. Postavili smo izložbu naših radova koju su 

zainteresirani posjetitelji mogli posjetiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
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Kao i na svakom kraju nastavne godine oprostili smo se s jednom generacijom učenika 

koji su 8 godina bili dio ove škole. Dana 10. lipnja 2016. naši osmaši završili su svoje 

osnovno obrazovanje i zakoračali korak dalje u svom životu. Ostali učenici ispratili 

su ih velikim i zasluženim pljeskom iz škole. 
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Na završnoj svečanosti učenici 8. razreda dobili su  svoje svjedodžbe i uz druženje s 

prijateljima, obiteljima, učiteljima, ravnateljom i ostalim djelatnicima škole oprostili 

su se s osnovnom školom. 
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Proslavu 55. godine naše škole obilježili smo i zijekom srpnja s bivšim djelatnicima 

škole koji su otišli u zasluženu mirovinu a svojim radom su doprinjeli postojanju 

škole. Dočekali smo ih s kratkim svečanim programom i izložbom učeničkih radova. 
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Nakon svih popratnih aktivnosti organizirali smo i tradicionalni boćarski turnir. 

Zlatnu medalju osvojila je učiteljica Kristina Čičak i učitelj Damir Devald, na drugome 

mjestu bili su ravnatelj Ivan Prgomet i knižničarka Ivana Nogalo s osvojenom 

srebrnom medaljom dok su treće, brončano mjesto osvojile učiteljica Mirela Bazikić i 

tajnica Marija Miličić. 
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Provodili smo i projekte… 

 

Osim obilježavanja nekih značajnih datuma, ova školska godina posebice je bila 

zanimljiva po projektima koje smo provodili. Tijekom listopada u PŠ Karanac proveo 

se projekt pod nazivom Dan bundeva i tikvica. Učenici su se upoznali s prehrambenim 

vrijednostima bundeva i tikvica kao i njihovom raznolikom namjenom. Učenici su 

pripremali i pekli kolače od bundeva, crtali, slikali plodove, istraživali na internetu 

sve značajne informacije o bundevama. U studenome organizirali smo projektni dan 

„Pozdrav jeseni“. Učenici su trčali kros, uživali u prirodnom okružju škole, 

sudjelovali u radionicama pisanja klinastog pisma. 

Neki od tih projekata su doprinjeli boljem izgledu naše škole. Tijekom studenoga 

objavljen je natječaj „Mali ekolozi, vjerne nagrade“ pod sponzorom Emmezete i 

Udruge za promicanje biologije i srodnih znanosti (Bioteke). Učenici 4.a razreda i 

učiteljica Dunja Kufner odlučili su se javiti na taj natječaj i provesti projekt na temu 

Vjeverice, naše prijateljice. Od studenoga do lipnja 2016. godine vrijedno su radili 

na tom projektu koji je obuhvaćao razne aktivnosti a završetak projekta zaokružio je 

jednu lijepu priču o ovoj školskoj godini i poklonio je školi novi izgled njenog 

školskog parka. Škola je tako dobila poučnu stazu na kojoj se nalaze info pultovi na 

kojima učenicima mogu pročitati zanimljive informacije o životinjima koje žive u 

našem parku a ta ih poučna staza odvodi do čeke na kojoj mogu promatrati biljni i 

životinjski svijet. Obzirom da je naša škola specifična po obitavanju vjeverica u 

njenom parku, postavljeni su znakovi upozorenja koji svakom posjetitelju naše škole 

ukazuje na prisutnost ovih lijepih životinja kao i na važnost opreznog ponašanja 

prema njima. Učenici su u sklopu ovoga projekta sudjelovali u mnogim edukativnim 

aktivnostima, posadili lijeske u parku a i potaknuli ostale učenike i učitelje ove škole 

na zajednički rad u svrhu promicanja ekologije i uljepšavanja našeg školskog parka.  
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U studenome se obilježavao Međunarodni dan tolerancije pa je u tu svrhu proveden 

projekt ˙Tjedan tolerancije˝. Cijeli tjedan organizirale su se pedagoške radionice 

na temu tolerancije za sve učenike od 1. do 8. razreda koje su vodile knjižničarka, 

pedagoginja i učitelji mađarskog, sprskog i hrvatskog jezika te povijesti.Učenici su 

naučili da svi imamo neke sličnosti i razlike te da unatoč razlikama možemo lijepo 

surađivati.  Podsjetili su se na važnost poštovanja i uvažavanja osoba drukčijih od 

sebe, ali i na snošljivost prema drugima. Isto tako, učenici viših razreda naučili su da 

ne postoje muške i ženske boje i poslovi, da se tučnjava može spriječiti. Naučili su da 

se predrasude mogu razbiti i da su stereotipi većinom netočni, kao i da govor mržnje 

nema lijepe posljedice.  Na kraju radionice, svaki je učenik ostavio poruku na 

papirnatom čovječuljku koji su spojeni u lanac, simbol jednakosti i zajedništva. 
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U svibnju je proveden projekt Dvorci s učenicima 6.razreda i učiteljom Vedranom 

Hozjanom. Učenici su kod kuće izradili dvorce te ih predstavili u školi. Prezentaciju 

su pojestili i drugi učenici i učitelji. 
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Naša škola ove školske godine bila je partner Osječko- baranjskoj županiji u projektu  

˝Űčimo zajedno 2˝. U navedeni projekt uključeno je 39 osnovnih škola i 4 srednje 

škole kojima su osigurani pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Na 

temelju toga projekta dobili smo pravo na uključivanje jednog asistenta u nastavu za 

tri učenika 5. razreda kojima treba pomoć i podrška u savladavanju školskog 

gradiva.Uključivanjem u ovaj projekt istaknuli smo javnosti važnost provođenja 

inkluzije u školskom sustavu te pokazali senzibilitet za učenike s teškoćama u 

razvoju. Formirali smo projektni tim za inkluziju te izradili naš školski inkluzivni 

dokument. U svibnju smo organizirali Info dan za roditelje i sve zainteresirane kako 

bi ih upoznali s ovim projektom i načinom školovanja učenika s teškoćama u razvoju. 

Projekt se 

provodio od 

listopada do 

kraja lipnja. 

 

Osim navedenih 

projekata, 

prijavili smo se 

na natječaj 

Turistička 

kultura kojeg provodi Osnovna škola Hvar i Ured državne uprave Splitsko-

dalmatinske županije kako bi prikazali turističke potencijale našeg zavičaja. 

Smatramo da naš kraj ima mnoštvo ljepota koje nisu u dovoljnoj mjeri iskorištene pa 

smo ovaj natječaj vidjeli kao priliku za podizanje svijesti o našim zavičajnim 

vrijednostima. U projektu su sudjelovale učenice 6.a razreda ( Adrienn Čapo, Ella 

Simon) i 7.a razreda (Loreta Dvornić i Martina Dumanćić) pod vodstvom školske 

pedagoginje. Snimili smo turistički video snimak u trajanju 5 minuta prikazujući 

najatraktivnije baranjske lokacije kao i moguće oblike turizma u našem kraju. Prema 

rezultatima ocjenjivačkog povjerenstva, naša škola je jedna od izabranih škola za 

predstavljanje projekta sudionici projekta nagrađeni su s trodnevnim smještajem na 

otoku Hvaru tijekom listopada 2016.  
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Posjetili smo razna mjesta… 

Kao što je navedeno u uvodu ovoga ljetopisa, posjetili smo brojna mjesta u obliku 

raznih izleta, izvanučioničkih nastava, ekskurzija, škole u prirodi. Svi učenici škole 

posjetili su Kopački rit gdje su imali priliku vidjeti novouređeni park prirode, voziti 

se vlakićem i brodicom, posjetiti 

simulacijskih centar te šetati novom 

uređenom šetnjicom. 

Učenici 5. i 6. razreda išli su u Osijek 

kako bi posjetili Arheološki muzej, ZOO 

park te u Ilok. 

 

U studenome osmaši su posjetili Vukovar u obliku dvodnevne izvanučioničke nastave. 

Krajem svibnja i početkom lipnja organizirali 

smo školu u prirodi za učenike 3. i 4. razreda 

u Crikvenici te višednevnu ekskurziju  po 

Jadranskoj obali za učenike 7. i 8. razreda 

koji su posjetili brojna mjesta poput Solina, 

Trogira, Splita, Zadra, Plitvičkih jezera. 

Nismo izostavili ni kazališne predstave u 

Osijeku za učenike razredne nastave. Mlađi 

učenici iz PŠ Karanac imali su priliku posjetiti 

DVD Karanac. 

Također, organizirana je stručna ekskurzija za 

naše djelatnike u parku prirode Jankovac 

prilikom čega smo dodatno imali priliku 

posjetiti Kutjevo, vinariju Enjegi, Veliku, Požegu i Dalj.  
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Imali smo i goste… 

Uvijek nam je zanimljivije kad nas netko posjeti pa čujemo nešto novo, neuobičajno. 

Ovdje ćemo nabrojati neke naše goste koji su nam najviše ostali u sjećanju. Imali smo 

nekoliko edukativnih predavanja koje su održali gospodin Darko Ćorković i Robert 

Škovarga iz Policijske uprave Osječko- baranjske županije s Odjela prevencije. Tako 

su učenici 7. i 8. razreda imali priliku čuti predavanje na temu ovisnosti s naglaskom 

na alkohol sa stajališta policije dok su učenici 5. razreda imali priliku čuti predavanje 

o sigurnosti na internetu, mogućim opasnostima kao i načinu pravilnog korištenja 

interneta.  

Gospođa Anamarija Papež i ove godine nas je 

posjetila održavši nekoliko ruskih radionica s 

učenicima razredne nastave u matičnoj i područnoj 

školi. Posebno nam je bilo zanimljivo gostovanje 

gospođe Ivane Čiček, majke našeg učenika iz 6. 

razreda koja nam je održala predavanje u sklopu 

nastavnog sata geografije o životu u Ujedinjenim 

Arapskim Emiratima, Iranu i Pakistanu. Gospođa je 

svoje iskustvo na temelju posjeta tim državama podijelila učenicima 6. razreda koji 

su mogli puno toga naučiti o kulturi, životu, jeziku navedenih država te je pokazala 

fotografije i zanimljive predmete i hranu koju je donijela sa sobom. U travnju nas je 

posjetila Sanja Pilić, spisateljica za djecu koja je učenicima razredne nastave otkrila 

puno toga o svom životu te upoznala učenike sa svojim djelima 
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Također, posjetila nas j Kolonija slikara koji su zajedno s učenicima stvarali umjetnička 

djela koja danas krase naše školske hodnike. Učenici su imali priliku vidjeti slikanje 

na platnu, koristiti slikarske pribore te naučiti brojne tehnike i načine rada. 

 

 

Čestitamo promoviranim učiteljicama… 

U studenome 2015. godine školu su posjetile više savjetnice za razrednu nastavu i 

engleski jezik kako bi obavile uvid u rad naših učiteljica mentorica u svrhu 

napredovanja. Svojim radom i trudom  posljednjih 5 godina pokazale su kako i dalje 

nastavljaju napredovati i ulagati u svoju kvalitetu rada. Učiteljici razredne nastave 

Sofiji Petrović dodatno je produljeno mentorstvo za slijedećih 5 godina a učiteljici 

razredne nastave Kristini Čičak i engleskog jezika Katarini Luković dodjeljeno je 

zvanje učiteljice savjetnice. 

Iskreno čestitamo! Budite i dalje primjer i poticaj drugima kao i svakodnevna pomoć i 

podrška. 
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I za kraj… 

Ovo je samo sažeti prikaz školske godine 2015./2016. Ona je svakako bila puno više 

od ovoga. Izdvojili smo pojedine zanimljivosti koje su posebno istaknule ovu godinu. 

Svaki razred ima svoju ovogodišnju priču koju drži za sebe kao uspomenu i koju 

treba nastaviti širiti i slijedeće godine.  Zahvaljujemo svima, malima i velikima, koji su 

svojim radom omogućili da imamo čime puniti lentu događaja školske godine 

2015./2016. Veliki pozdrav do slijedeće školske godine. 

 

 

 

  

Osnovna škola Kneževi Vinogradi 


